
السبت 24 ابريل 2010   25رياضة
في المهرجان الختامي لبطولة الكويت العاشرة لسباقات الهجن برعاية »األنباء«

الذلول »فريدة« لمحمد بن راشد تظفر بالسيف الذهبي
تركي بن محمد يش�كر اللجنة المنظمة لتخصيصها ش�وطًا باس�م خادم الحرمين الفه�د يش�يد بالتجم�ع الخليج�ي العربي للحف�اظ على رياض�ة التراث

ممثل صاحب السمو األمير نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد واألمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأحمد احلمد يقدمون السيف الذهبي للمضمّر اإلماراتي الشيبه بن السبوسي

بطل جائزة الشوط الثالث »املصقل« لالمير تركي بن محمد الشيخ أحمد الفهد يقدم هدية تذكارية لألمير تركي بن محمد بحضور أحمد احلمد وفيصل اجلزاف

الذلول »فريدة« تصل خط النهاية الذلول املتنافسة تندفع بقوة نحو خط النهاية

قالوا في الختام

من المهرجان الختامي

  اثنى احمد احلمد على رعاية صاحب السمو االمير للبطولة العاشرة، وقال 
ان ذلك اكسبها اهمية خاصة وحضور الشيخ احمد الفهد ساهم في حتقيق النجاح 
وملست جهودا طيبة من اجلميع الحياء رياضة التراث واهنئ الفائزين وامتنى 

حظا اوفر ملن لم يحالفه احلظ ويحصد البطوالت في السباقات املقبلة.
  س��ليمان الزملوط رئي��س الوفد املصري ونائب رئي��س االحتاد العربي قال 
ان النج��اح الكبير الذي حققته البطول��ة اثلج صدري واكد ان االحتاد العربي والدول 
اخلليجية والعربية تس��عى الى النهوض بهذه الرياضة العربية وانتهز الفرصة البعث 
بالنيابة ع��ن اخواني رئيس واعضاء االحتاد العربي برقيات تهنئة لصاحب الس��مو 
االمير الش��يخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وامل ان يساهم 

النجاح في املزيد من االهتمام باملقر والبطوالت املقبلة.
  قال رئيس وفد اململكة االردنية الهاشمية يوسف الدالبيح لقد كان حفل 
اخلتام اكثر جناحا من االفتتاح نظرا لتس����ليم الفائزين اجلوائز واننا س����عداء 

بالتواجد في العرس اخلليجي العربي ونشكر القيادة السياسية.
  قال نائب رئيس املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د. حمود فليطح 
ان املهرجان اخلتامي كان ناجحا للغاية واس��عد اجلميع رعاية صاحب الس��مو االمير 

للبطولة ودعم سموه لها.

 اقامت اللجنة املنظمة حفل غداء للوفود والقيادات املشاركة في املهرجان 
الكبير مبقر النادي.

 قامت احدى الفرق الشعبية بتقدمي حملات من التراث ورقصة العرضة.
 زارت الوفود القرية التراثية وشاهدت منتجات االباء واالجداد.

 جتمعت اجلاليات االجنبية ملشاهدة الهجن املدللة واخذت الصور معها.
 ق����ام رئيس جلنة االفتتاح واخلتام عبداهلل املطيري بجهود طيبة والقى 
كلمات معبرة عن تالقي االش����قاء واصرار اجلمي����ع على اجناح بطولة الكويت 

العاشرة.
 كان الزعفراني سمير احمد احد جنوم البطولة حيث قام بتكرمي الهجن الفائزة 
بالس��باقات املختلفة ودهنها بالزعفران، ودهن نفس��ه بعد اجلهد الذي قام به خالل 

ايام البطولة.
 تبادل رؤس����اء الوفود الهدايا التذكارية واالحتفال بالش����يخ احمد الفهد 

اجلزاف والدواس والعجمي.

برعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الذي ناب عن سموه 
الش����يخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان ورئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي واللجنة االوملبية الكويتية وبحضور االمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ورئيس الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة فيصل اجلزاف والوفود املش����اركة وضيوف الكويت ورجل 
االعمال احمد احلمد ورئيس واعضاء اللجنة املنظمة وجماهير غفيرة 
من محب����ي رياضة اآلباء واالجداد واجلالي����ات االجنبية وحتت رعاية 
»األنباء« توجت الذلول »فريدة« للش����يخ محمد بن راشد من االمارات 
بطلة للجائزة الكبرى لبطولة الكويت العاشرة لسباق الهجن، وفازت 
بالسيف الذهبي املقدم من صاحب السمو االمير واملخصص للحيل على 
مسافة 10 كيلو باالضافة الى س��يارة »الند كروزر بيك آب« لتحافظ على 

تفوق هجن االمارات وتصدرها لسباق اجلائزة الكبرى.
وقام الشيخ احمد الفهد ممثل راعي املهرجان بتسليم السيف الذهبي 
الى املضمر الشيبة بن السبوسي وهنأه على الفوز كما هنأ الشيخ محمد 
بن راش����د حاكم دبي على الفوز بالسيف الذهبي وهنأ االمير تركي بن 
محمد على الفوز ايضا في اليوم التراثي الكبير لرياضة اآلباء واالجداد 
وهنأ اجلميع على النجاح متمنيا اللقاء في البطولة احلادية عشرة على 

ارض الصداقة والسالم.

الفهد: االهتمام برياضة التراث

اش����اد ممثل راعي البطولة الشيخ احمد الفهد بالنجاح الكبير الذي 
حققته البطولة في ظل املشاركة الواسعة حملبي رياضة الهجن من الدول 
اخلليجية والعربي����ة، وقال: ان ما يثلج صدورنا هو النجاح املتواصل 
لهذه البطولة الغالية من عام آلخر باتساع املشاركة فيها من جميع دول 

مجلس التعاون والدول العربية ومتابعة من عشاق التراث العربي من 
مواطني الدول االخرى.

واضاف الفهد: ان رياضة الهجن حتظى برعاية خاصة من مسؤولي 
احلركة الرياضية بدول التعاون نظرا لالقبال اجلماهيري الواسع على 
هذا النوع من البطوالت وتخصيص جوائز قيمة لها تشجيعا للقائمني 

عليها ودورهم في حفظ وتطوير هذا التراث الغالي من مجتمعنا.
واشار الفهد الى ان اللجنة التنظيمية بدول التعاون اخلاصة ببطولة 
الهجن ستعمل على املزيد من تطوير هذه الرياضة ومعرفة احتياجاتها 
تدعيما لنشرها ولتأخذ دورها كاحدى الرياضات ذات االقبال اجلماهيري 

الكبير.

لمسة وفاء

واعرب االمير تركي بن محمد عن س����عادته بالفوز بجائزة املغفور 
له الش����يخ زايد بن سلطان املخصصة لذلول الفحول واهدى الفوز الى 
اململكة العربية الس����عودية وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده االمني النائب الثاني.
واش����اد باللجنة املنظمة لبطولة الكويت العاشرة على ملسة الوفاء 
وتخصيص ش����وط باسم خادم احلرمني الشريفني املغفور له امللك فهد 
بن عبدالعزيز وبقية القيادات املغفور لهم، الفتا الى ان هذا ليس بغريب 
على اهل الكويت االوفياء في ظل قيادة صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد وولي عهده الش����يخ نواف االحم����د، واضاف أنه ينتهز 
الفرصة ليش����كر اهل الكويت على حسن الضيافة واالستقبال وخاصة 
الشيخ احمد الفهد والشيخ عبداهلل ناصر صباح االحمد وفيصل اجلزاف 
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس االحتاد العربي والنادي 
الكويتي للهجن حس����ني الدواس واالمني العام للنادي الكويتي للهجن 

مدير البطولة ربيح العجمي، مؤكدا ان الهجن في دول مجلس التعاون 
مقبلة على نقلة نوعية كبيرة من حيث التنظيم ووضع اللوائح واألسس 
لالرتقاء برياضة التراث بعد اشهار اللجنة التنظيمية لدول املجلس والتي 
ستنظم بطولة كأس اخلليج بأبوظبي في األسبوع املقبل، واختتم األمير 

تركي حديثه شاكرا اجلميع متمنيا التوفيق والنجاح للكويت.
ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للش����باب والرياضة فيصل 
اجلزاف عن سعادته باحلضور اجلماهيري الكبير للمهرجان اخلتامي 
ألغلى البطوالت التي تقام برعاية صاحب السمو األمير وشكر اللجان 
العاملة وضيوف الكويت واجلماهير الغفيرة التي س����اهمت في جناح 

البطولة وهنأ الفائزين باجلوائز الكبرى.
كما حتدث رئيس االحتاد العربي والنادي الكويتي للهجن حس����ني 
الدواس فأعرب عن سعادته بنجاح بطولة الكويت العاشرة التي جرت 
برعاية صاحب السمو األمير وشكر الشيخ احمد الفهد على حضوره، كما 
شكر األمير تركي بن محمد على حضوره مهرجان اخلتام، وشكر ضيوف 
الكويت األشقاء ورجال األعمال احمد احلمد على دعمه الكبير لرياضة 
التراث، وأضاف ان الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادة اجلزاف لم 
تقصر ووفرت ميزاني����ة وجوائز افضل من العام املاضي ومتنى املزيد 

من النجاح واالزدهار لرياضة التراث بعد نقلها الى أوروبا.

فوز »بنت صوغان«

توجت الذلول »بنت صوغان« للشيخ حمدان بن راشد من االمارات 
بطلة للش����وط األول املخصص للثنايا أبكار على مسافة 8 كيلومترات 
وحصلت على جائزة السيف الفضي املرصع بالذهب تخليدا لذكرى املغفور 
له س����مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد »جابر اخلير« وقام الشيخ 
احمد الفهد بتسليم اجلائزة ومفاتيح سيارة الند كروزر الى املضمر فهد 

بن حصني الذي أعرب عن سعادته بالفوز وأهداه الى االمارات.

جائزة لـ »فزعة«

وفي الشوط الثاني املخصص للجذعات ابكار على مسافة 6 كيلومترات 
واملخصصة له جائزة س����يارة الند كروزر واخلنج����ر الفضي تخليدا 
لذكرى املغفور له األمير الوالد الش����يخ س����عد العبداهلل، فازت الذلول 
»فزعة« للش����يخ حمدان بن راشد باملركز األول وحصدت جائزة سيارة 
الند كروزر واخلنجر الفضي، وقام الفهد بتسليم اجلائزة الى محمد بن 

مروشد الذي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز.

»المصقل« فاز بجائزة زايد

وفي الش����وط الثالث املخصص للفحول على مسافة 10 كيلومترات 
واملخصصة له جائزة سيارة الند كروزر واخلنجر الفضي تخليدا لذكرى 
املغفور له الشيخ زايد بن س����لطان فاز الذلول »املصقل« لألمير تركي 
بن محمد وقام الفهد بتسليم اجلائزة الى املضمر عبدالرحمن العتيبي 

الذي أهدى اخلنجر الى األمير تركي بن محمد.
وفي الش����وط املخصص للجذعان قعدان على مسافة 6 كيلومترات 
واملخصصة له جائزة سيارة الند كروزر واخلنجر الفضي تخليدا لذكرى 
املغفور له خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز فاز الذلول 

»جمران« لألمير عبدالعزيز بن فهد باجلائزة واخلنجر الفضي.
وفي الشوط املخصص للحيل على مسافة 10 كيلومترات واملخصصة 
له جائزة س����يارة الند كروزر واخلنجر تخليدا لذكرى س����مو الشيخ 
مكتوم بن راش����د فاز الذلول »مجان« حملمد املجعلي من سلطنة عمان 
باجلائزة والسيارة وتسلم املضمر راشد الغيالني اجلائزة وأهدى الفوز 

الى املسؤولني في عمان.


